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 ಪ್ರ ಸ್ತತ ವನೆ 

           ನ್ಮ್ಮ  ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಾ ಮ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಾ  ಬಹಳ ದೊಡಡ ದು.ಇದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ್ 

ಆಗುಹೀಗುಗಳನ್ನನ  ಆಯಾ ಕಾಲಕೆ್ಕ  ತ್ಕೆೆಂತೆ ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾ ರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸುತ್ತಾ ದ್ದ ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನ್ನ ೆಂದು 

ಸಂಪಕಕ ಸೇತುವೆ ಎೆಂತ್ಲೇ ಕರೆಯಬಹುದು.ಇೆಂತ್ಹ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಾ ಮ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ದ್ 

ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು . ಏಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ್ ವಾಸಾ ವಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ತ್ನ್ನ  ಕಲಾವಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ 

ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾ ದ್ರ್ಶಕಸುತ್ತಾ ದ್ದ ರಿೆಂದ್ ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾ ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ್  ಬೀರುತ್ಾ ದೆ. ಈ 

ಮಾಧ್ಾ ಮ್ವು ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ್ ಸೃಜನ್ರ್ಶೀಲ ಕಥೆ,ಕಾದಂಬರಿ,ನಾಟಕ,ಕಾವಾ ಗಳೆಂಬ  ಅನೇಕ ಪಾ ಕಾರಗಳ 

ವಸುಾ ವನ್ನನ   ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿ ರೂಪ್ರೆಂತ್ರಿಸಿದ್ದ ಕೆ್ಕ  ಹಲವಾರು ನಿದ್ಶ್ಕನ್ಗಳಿವೆ.ಉದ್ಯ:-ಕುವೆೆಂಪು 

ಅವರ ಯಾರೂ ಅರಿಯದ್ ವಿೀರ,ಸಾಲದ್ ಮ್ಗು,ಬಸಗರಹಳಿಿ  ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಅವರ ನಾನ್ನ ಗೆಂಧಿ, ಬರಗೂರು 

ರಾಮ್ಚಂದ್ಾ ಪಪ  ಅವರ ಕಾಷ ಮ್, ದೇವನೂರ ಮ್ಹಾದೇವ ಅವರ ಮಾರಿಕೆಂಡವರು,ಅಮಾಸ, ಬೊಳುವಾರು 

ಮ್ಹಮ್ದ್ ಕುೆಂಞ ಅವರ ಭೇಟಿ, ಮುತುಾ ಚೇರವನಾನ ಧ್ರಿಸಿ ರೂಪುಗೆಂಡ ಮುನ್ನನ ಡ ಸಿನೆಮಾ 

ಮೊದ್ಲಾದ್ವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುೆಂದುವರಿದ್ ಮಾಧ್ಾ ಮ್ವಾಗಿ ರೂಪುಗೆಂಡರುವ 

ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯರವಾದಿ,ಪಾ ಗತಿಪರ ಆಲೀಚನೆಯನ್ನನ ಳಿ  ಕಲಾ ಪಾ ಕಾರ.ಇದು ಜಾತಿ,ಧ್ಮ್ಕ, ಮೇಲು-ಕಿೀಳೆಂಬ 

ತ್ತರತ್ಮ್ಾ ಗಳ ಎಲಿೆ ಗಳನೆನ ಲಿಾ   ಮಿೀರಿ ಜಾತ್ಾ ತಿೀತ್, ಧ್ಮಾಕತಿೀತ್ತೆಯನ್ನನ   ಕಲ್ಲಸಿಕಡುವಂತ್ಹ ಕಲೆ. ಈ 

ಲೇಖನ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮುಸಲಾಮ ನ್ರ ಕಡುಗೆಯನಾನ ಧ್ರಿಸಿ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ 

ಸಮುದ್ಯಯವೆಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ   ಏನೆಲಿಾ  ಸಾಧ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಲೊ ಳಿಲು ಅಲಿ್ಲನ್ ಕಲಾವಿದ್ರು ಯಾವೆಲಿಾ  ಸಮ್ಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನ ಲೆಗೆ ಬರಲು 

ಪಾ ಯತಿನ ಸುತಿಾ ದ್ಯದ ರೆ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತದ್ ಸಣ್ಣ   ಚರ್ಚಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಾ ದೆ. 

 ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ ಸಾೆಂಪಾ ದ್ಯಯಿಕ ಎನ್ನ ಬಹುದ್ಯದ್ ಎಲಿಾ  ಸಮುದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ನ್ಟನೆ, ಸಂಗಿೀತ್ದಂತ್ಹ 

ಕಲೆಗಳು ನಿಷಿದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದ ವು. ನಿದ್ಶ್ಕನ್ಕೆಾ ಗಿ ಬ್ದಾ ಹಮ ಣ್ರನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಕಳಿುವುದ್ಯದ್ರೆ ಅವರು ಗಯನ್ವನ್ನನ  

ಅವರವರ ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗಷ್ಟ ೀ ಸಿೀಮಿತ್ಗಳಿಸಿಕೆಂಡದ್ದ ರು. ಕಾಲಾನಂತ್ರದ್ಲಿ್ಲ   ಈ ಕಲೆಗಳು ಹರ 

ಪಾ ಪಂಚಕೆ್ಕ  ಪರಿಚಯವಾದ್ವು. ಸಿನಿಮಾ ಮ್ತುಾ  ರಂಗಭೂಮಿ ಎೆಂಬುದು ಈ ಹಿೆಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಉದ್ಯರವಾದಿ, ಪಾ ಗತಿಪರ ಆಲೀಚನೆಯುಳಿ  ಕಲೆ. ಆದ್ರೆ ಕನಾಕಟಕ ಸಂಗಿೀತ್ ಎನ್ನನ ವದ್ನ್ನನ   ಎಲಿರಿಗೂ 

ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ . ಅದೇ ಸಂದ್ರ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ಹಿೆಂದೂಸಾಾ ನಿ ಗಯನ್ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ನಿಬಕೆಂಧ್ಗಳಿಲಿದೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತಿಾ ತುಾ .“ಹಿೆಂದೂಸಾಾ ನಿ ಸಂಗಿೀತ್ದ್ ಗುರುರ್ಶಷ್ಾ  ಪರಂಪರೆಗೆ 

ಜಾತಿಮ್ತ್ಗಳನ್ನನ  ದ್ಯಟವ ಗುಣ್ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಲೆಗಳ ಒೆಂದು ಶ್ಕಿಾ  ಇರುವುದೇ ಸಾೆಂಪಾ ದ್ಯಯಿಕ 

ಕಟಟ ಪ್ರಡುಗಳ ಮಿೀರುವಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ .ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯವಾದಿ ಇಸಿಾಮ್ ಮ್ನಿನ ಸದ್ ರಂಗಭೂಮಿ-ಸಂಗಿೀತ್ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಸಿಿಮ್ರು ತೊಡಗಿಕೆಂಡು ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡದುದ , ಸಾೆಂಸೆ øತಿಕವಾಗಿ ಸಿೀಮೊೀಲಿೆಂಘನೆಯಾಗಿದೆ”
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(ಪುಟ-43,ಅಮಿೀರ್ಬ್ದಯಿ ಕನಾಕಟಕಿ)ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಹಿೆಂದೂಸಾಾ ನಿ ಸಂಗಿೀತ್ದ್ ಹುಟಿಟ ನ್ ಮೂಲದ್ಲಿೆೀ 

ಧ್ಮಾಕತಿೀತ್ತೆಯಿದೆ. ಹಿೆಂದೂಸಾಾ ನಿ ಸಂಗಿೀತ್ದ್ ಪಿತ್ತಮ್ಹ ಎನ್ನ ಲಾಗುವ ಅಮಿೀರ್ ಖುಸ್ರಾ  ಬಹು ಧ್ಯಮಿಕಕ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯುಳಿವನ್ನ. ಹತೊಾ ೆಂರ್ತ್ಾ ನೆಯ ಕನೆಯ ಮ್ತುಾ  ಇಪಪ ತ್ಾ ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ದ್  ಹಿೆಂದೂಸಾಾ ನಿ ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮುಸಿಿೆಂ ಕಲಾವಿದ್ರಿೆಂದ್ ತುೆಂಬ ಹೀಗಿದೆ ಎೆಂಬುದು ಮುಖಾ . 

ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಸಂಗಿೀತ್ದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಬಹುತೇಕರು ಕ್ಕಳಜಾತಿಯವರೇ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಿೀಗೆ 

ಗುರುತಿಸಿಕೆಂಡವರಲಿ್ಲ  ಸಾೆಂಪಾ ದ್ಯಯಿಕ ಹಿನೆನ ಲೆಯಿೆಂದ್ ಬಂದ್  ಬಸಿಮ ಲಿಾಖ್ಯನ್  ಪಾ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಲು ಕಾರಣ್ 

ಅವರ ಶ್ಹನಾಯಿ ವಾದ್ನ್.ಅವರು ಅದ್ನ್ನನ  ದೇವರ ಸೇವೆ ಎೆಂತ್ಲೇ ಭಾವಿಸಿ ಮುೆಂದುವರೆಸಿದ್ದ ರು. ಮುೆಂದೆ 

ಅದು ದೊಡಡ  ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಳಯಿತು.ಇೆಂದು ಸಾವಿರಾರು ಶ್ಹನಾಯಿ ವಾದ್ಕರಿದ್ಯದ ರೆ. ಆದ್ರೆ 

ಬಸಿಮ ಲಿಾಖ್ಯನ್ ಅವರ ವಾದ್ಾ  ಇತ್ರರೆಲಿರಿಗಿೆಂತ್ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ .ಇವರಿಗೆ ಸಿಕೆೆಂತ್ಹ ಪ್ರಾ ಶ್ಸಾ ಾ  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 

ಸಿಗಲ್ಲಲಿ .ಅವರ ಸಾಧ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಉನ್ನ ತ್ಸಿಾನ್ಕೆ್ಕ  ಏರಿದ್ರು.ಕನ್ನ ಡದ್ ಪಾ ಸಿದ್ಧ  ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ  ಸನಾದಿ ಅಪಪ ಣ್ಣ  

ಚಿತ್ಾ ಕೆ್ಕ  ಇವರ ಸಂಗಿೀತ್ವನ್ನನ   ಬಳಸಿಕೆಂಡರುವುದು ವಿಶೇಷ್. 

 ಸಿನಿಮಾ ಎೆಂಬುದು ಉದ್ಯರವಾದಿ ಆಲೀಚನೆಯುಳಿ  ಕಲೆಯಾದ್ ಕಾರಣ್ ಇೆಂತ್ಹ ಅನೇಕ 

ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನನ  ಒಳಗೆಂಡದೆ. ಇೆಂದು ಬಸಿಮ ಲಿಾಖ್ಯನ್ ಅವರ ವಾದ್ನ್ದ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಕ್ಮಮ ನ್ತ್ತಜ್ ಹಾಗೂ ಷಾ 

ಕಲುು ಗಿಕಯವರ ಸಂಗಿೀತ್ವನೂನ  ಕನ್ನ ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಸಿಕಳಿು ತಿಾ ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೃತ್ಾ , ಅಭಿನ್ಯ, 

ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್, ವಸಾಾ ಾಲಂಕಾರ, ಸಂಭಾಷ್ಣೆ, ಗಯನ್, ಗಿೀತ್ರಚನೆಕಾರರಲಿ್ಲ , ಕಲಾನಿದೇಕಶ್ನ್, ಕಥೆ, 

ಚಿತ್ಾ ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸಿದ್ವರು,ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಾಕಪಕರಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರಲಿ್ಲ  ಪಾ ತಿಭೆÀ ಹೇಗಿದೆ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನ ಷ್ಟ ೀ 

ಗುರುತಿಸಿ ಅದ್ಕೆ್ಕ  ಪ್ರಾ ಶ್ಸಾ ಾ  ನಿೀಡವುದ್ಷ್ಟ ೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಾ ಮ್ದ್ ಕ್ಕಲಸ.ಇದ್ನ್ನನ  ಹರತುಪಡಸಿ ಅವನ್ 

ಜಾತಿ,ಧ್ಮ್ಕ ಯಾವುದೆೆಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ  ಮುಖಾ ವಲಿ . ಅಷ್ಟ ರಮ್ಟಿಟ ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಾ ಮ್ ಜಾತಿಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನನ  

ಹೀಗಲಾಡಸುವ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಆ ಎಲಿಾ  ಆಯಾಮ್ಗಳನ್ನನ  ಮಿೀರಿದೆ. ಆದ್ಯಗೂಾ   ಸಂಗಿೀತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಲೊ ಳಿು ವಲಿ್ಲ  ಮುಸಲಾಮ ನ್ ಕಲಾವಿದ್ರು ಏನೆಲಿಾ  ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ   ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತುಾ  ಹಾಗೂ ಈಗಲ್ಲ 

ಏನೆಲಿಾ  ಸಮ್ಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸುತಿಾ ದ್ಯದ ರೆ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ಗಮ್ನಿಸಿದ್ರೆ, “ಹತೊಾ ೆಂರ್ತ್ಾ ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ್ 

ಕನೆಯ   ಮ್ತುಾ  ಇಪಪ ತ್ಾ ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಗಿೀತ್ ಮ್ತುಾ  ನ್ಟನೆಯ ಕಲೆಗಳು ನಾಗರಿಕ 

ದೃಷಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಲ್ಲನ್ ಲೀಕಗಳಾಗಿದ್ದ ವು. ನಾಟಕ-ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದ್ವರನ್ನನ  ಉಡಾಳರು, 

ಹಾದಿತ್ಪಿಪ ದ್ವರು ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತಿಾ ತುಾ . ನಾಟಕ,ಸಿನಿಮಾ ನಾಚ್ಗಣೆ ನ್ೀಡುವುದ್ಕೆ್ಕ   ಮ್ಯಾಕದ್ಸಿ ರ 

ಮ್ನೆಯ ಹೆೆಂಗಸರು ಹೀಗುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ .ಕುಟೆಂಬದ್ ನಿಬಕೆಂಧ್ ಮಿೀರಿ ನ್ೀಡಲು ಹೀದ್ ಮ್ಹಿಳಯರನ್ನನ  

ಕೆಂದಿರುವ ಘಟನೆಗಳೂ ಘಟಿಸಿದ್ದ ವು.ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮ್ದುವೆಯಾಗುವುದೂ 

ಕಷ್ಟ ವಾಗಿತುಾ ”.(ಪುಟ-5,ಅಮಿೀರ್ಬ್ದಯಿ ಕನಾಕಟಕಿ ) ಇೆಂತ್ಹ ನಿಬಕೆಂಧ್ಗಳ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ನಾಟಕ 

,ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಕೆ್ಕ  ಪಾ ವೇಶ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೇ ಕಡಮೆ ಇತುಾ . ಬರಣಿಕ್ಕಯಷ್ಟಟ  ಜನ್ ಕಲಾವಿದ್ರಲಿ್ಲ   

ಸಿಾ ಾೀಪ್ರತ್ಾ ಗಳನ್ನನ   ಗಂಡಸರೇ ಹಾಕುತಿಾ ದ್ದ ರು. ಹಿೀಗೆ ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾದ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಟಿಸುವುದ್ಕೆ್ಮ  ಕುಟೆಂಬಸಿ  

ಮ್ಹಿಳಯರು ಸಿಗದಿದ್ದ ೆಂತ್ಹ ಕಾಲ ಸರಿದು ಸವ ಲಪ ಮ್ಟಿಟ ಗೆ ಮುಸಿಿೆಂ ಸಮುದ್ಯಯದಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ಕಲಾವಿದ್ರು ಈ 

ವಲಯದ್ಲಿ್ಲದ್ದ   ಸಂದ್ರ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ಉತ್ಾ ರಕನಾಕಟಕದ್ ಬೀಳಗಿ ಸಹೀದ್ರಿಯರಾದ್ ಅಮಿೀರ್ ಬ್ದಯಿ ಹಾಗೂ 

ಗೀಹರ್ ಬ್ದಯಿಯವರು  ಈ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಕೆ್ಕ  ಪಾ ವೇರ್ಶಸಿದುದ  ವಿಶೇಷ್. ಒೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಾ  ಕುಟೆಂಬದಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ಇವರು 

ಮೂಲತ್: ಹಾಡುಗರರಾದ್ದ ರು. ಮೊಹರಂ ಹಬು ದ್ ಸಂದ್ರ್ಕದ್ಲಿ್ಲ   ಮೊಹರಂ ಪದ್ಗಳನ್ನನ  ಹಾಡುತ್ತಾ  

,ಸಾವ ತಂತ್ಾ ಾ  ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದ್ರ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ‘ವೈಷ್ಣ ವ ಜನ್ತೊೀ ತೇನ್ ಕಹಿಯೆ’ಎೆಂಬ ರ್ಜನೆ , ‘ದೂರ್ ಹಟೀ 

ದುನಿಯಾವಾಲ  ಹಿೆಂದೂಸಾಾ ನ್ ಹಮಾರಾ ಹೈ’ಎೆಂಬ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನನ  ಹಾಡುತ್ತಾ  ಪಾ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ  

ಇವರು ಕನ್ನ ಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ  ಪಾ ವೇಶ್ ಪಡೆದ್ರು. ಆಗ ಹಾಡುಗರರೇ ಅಭಿನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ೆಂತ್ಹ 
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ಅನಿವಾಯಕತೆ ಇದ್ದ  ಕಾರಣ್ಕೆ್ಕ  ಅಮಿೀರ್ ಬ್ದಯಿ ಹಾಡುನ್ಟಿಯಾಗಿ  ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ನಂತ್ರ 

ಸಿನಿಮಾಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಮ್ಮ  ಕಲೆಯನ್ನನ   ಪಾ ದ್ರ್ಶಕಸುತಿಾ ದ್ದ ರು. 

 ಸಾಮಾನ್ಾ  ಕೌಟೆಂಬಕ ಹಿನೆನ ಲೆಯಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ನ್ಟರು, ರಾಜಸಂಬಂಧಿಯಾದ್ ಹಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  

(ಪುರುಷ್ರು-ರಾಜ್ ಎೆಂದೂ ಮ್ಹಿಳಯರು ಬೇಗಂ,ದೇವಿ,ಬ್ದಯಿ) ಪಡೆದುಕಳಿು ವ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯ ಲೀಕಕೆ್ಕ  

ಪಾ ವೇಶ್ ಮಾಡುವುದು ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಸಂಗತಿಯಾಗಿತುಾ . ಉದ್ಯ:-“ಯೂಸುಫ್ ಖ್ಯನ್-ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 

, ಮುತುಾ ರಾಜ್- ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪ್ರೆಂತ್ರಗೆಂಡದುದ  ಹಿೀಗೆ”(ಪುಟ-2,ಅಮಿೀರ್ ಬ್ದಯಿ ಕನಾಕಟಕಿ) 

ಎನ್ನ ಲಾಗುತ್ಾ ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ತುಾ  ರಂಗಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮುಸಿಿೆಂ ನ್ಟಿಯರಿಗೆ ಜಾನ್ ಮ್ತುಾ  

ಬ್ದಯಿ ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿೆಂದ್ ಕರೆಯುವ ಪದ್ಧ ತಿ ಇತುಾ . ಕನ್ನ ಡ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ  ಬೀಳಗಿ ಸಹೀದ್ರಿಯರನ್ನನ  

ಅಮಿೀರ್ ಜಾನ್ ಮ್ತುಾ  ಗೀಹರ್ ಜಾನ್ ಎೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮಿೀರ್ ಬ್ದಯಿ ಕಾಲದ್ ಬಹುತೇಕ ಮುಸಿಿೆಂ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ನ್ಟರು ತ್ಮ್ಮ  ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನನ  ಬದ್ಲ್ಲಸಿಕೆಂಡದ್ದ ರು. “ಕನ್ನ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ 

ಕುಮಾರ್,ಉದ್ಯ್ ಕುಮಾರ್,ಕಲಾಾ ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮುೆಂತ್ತದ್ವರು ಹೆಸರು ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಕೆಂಡದ್ದ ಕೆ್ಕ  

ಧ್ಯಮಿಕಕ ಪರಿವತ್ಕನೆಯ ಆಯಾಮ್ವಿಲಿ . ಕಲಾಲೀಕದ್ ಸಂಸೆ øತಿೀಕರಣ್ದ್ ಪಾ ಕಿಾ ಯೆಯಿದೆ.ಆದ್ರೆ 

ಯೂಸುಫ್ ಖ್ಯನ್ ದಿಲ್ಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಆಗುವುದ್ಕೆ್ಕ , ಮ್ಹಾಜಬೀನ್ ಮಿೀನಾಕುಮಾರಿ ಆಗುವುದ್ಕೆ್ಕ   

ಧ್ಮಾಕೆಂತ್ರದ್ ಆಯಾಮ್ವೂ ಇದೆ.ಇದ್ಕೆ್ಕ   ಪೂರಕವಾಗಿ ಮುಸಿಿೆಂ ಸಮುದ್ಯಯದಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ಕ್ಕಲವು 

ನ್ಟಿಯರಿಗೆ ದಿವ ಧ್ಯಮಿಕಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ”.(ಪುಟ-4,ಅಮಿೀರ್ ಬ್ದಯಿ ಕನಾಕಟಕಿ) 19ನೆಯ 

ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ್ಲಿ್ಲದ್ದ ೆಂತ್ಹ ಈ ಪದ್ಧ ತಿ ಇೆಂದಿಗೂ ಮುೆಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಮ್ಕಾಲ್ಲೀನ್ ಕನ್ನ ಡ ಸಿನಿಮಾಕಲಾವಿದೆ 

ಖುಷ್ಬು  ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ ನಿಖತ್ ಖ್ಯನ್ ಎೆಂದ್ಯಗಿತುಾ .ಈ ರಿೀತಿ ಹೆಸರು ಬದ್ಲಾಯಿಸಲು ನಿದಿಕಷ್ಟ  

ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಹುಡುಕುತ್ತಾ  ಹೀದ್ರೆ, ಜಾತಿಯ ಕಾರಣ್ಕೆ್ಕ  ತ್ಮ್ಮ ನ್ನನ   ಮೂಲೆಗುೆಂಪು ಮಾಡದಿರಲೆೆಂದು, ತ್ಮ್ಮ  

ಧ್ಯಮಿಕಕ ಹಿನೆನ ಲೆಯನ್ನನ  ಮ್ರೆಮಾಚಲು ‘ಹಿೆಂದೂ’ ಹೆಸರನ್ನನ  ಇರಿಸಿಕಳಿು ತಿಾ ದ್ದ ರು. ಮ್ತೆಾ  ಕ್ಕಲವರು 

ಅೆಂತ್ರ್ ಧ್ಮಿೀಕಯದ್ವರೆಂದಿಗೆ ಮ್ದುವೆಯಾದ್ ಬಳಿಕ ಹಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಡೆದುಕಳಿು ತಿಾ ದ್ದ ರೆ,ಇನ್ನನ  

ಕ್ಕಲವರು ಹಿೆಂದೂ ಪುರಾಣ್ದ್ ವಸುಾ ವುಳಿ  ನಾಟಕ ಮ್ತುಾ  ಸಿನಿಮಾಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರತ್ಾ  ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ ಕಾರಣ್ ಇದು 

ಅವರಿಗಿ ಅನಿವಾಯಕವಾಗಿರಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ತ್ತವು ನಿದೇಕರ್ಶಸಿದ್, ಅಭಿನ್ಯಿಸಿದ್ ನಾಟಕಗಳು 

ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೇಶ್ದ್ಯದ್ಾ ೆಂತ್ ಪಾ ಚಾರ ಪಡೆಯಬೇಕ್ಕೆಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆ್ಮ  ಇರಬಹುದು. ಇೆಂತ್ಹ ಅನೇಕ ಮುಸಿಿೆಂ 

ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನನ  ಕುರಿತು ಸಂಶೀಧ್ನೆಗೆ ಒಳಪಡಸುತ್ತಾ  ಹೀದ್ರೆ   ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ್ರನ್ನನ   ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

ಏಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಇೆಂದಿನ್ ವಾಸಾ ವ.ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನನ  ಕವಲ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣ್ಕೆ್ಕ    ಕ್ಕಲವು ಪಾ ಕಾರಗಳಲಿ್ಲ  

ಹಿೀಗೆ ಮೂಲೆಗುೆಂಪು ಮಾಡಲಾಗುತಿಾ ದೆ. ನ್ಮ್ಮ  ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತರತ್ಮ್ಾ  ನಿೀತಿ ಎೆಂಬುದು  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಪಾ ಮಾಣ್ದ್ಲಿ್ಲದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ  ್ಲ  ಇರುವಷ್ಟಟ  ಜಾತಿಪದ್ಧ ತಿಯ ಪರಿಪ್ರಲನೆ ಇನೆನ ಲಿ್ಲ  ಇಲಿವೇನ್ೀ 

ಅನ್ನನ ವಷ್ರಮ್ಟಿಟ ಟ ಗೆ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು  ಹಣ್ ಗಳಿಕ್ಕಯ ಸಾಧ್ಾ ತೆಗಳು ಇರುವಲಿೆಲಿಾ  

ಜಾತಿೀಯತೆಯ ಬೇರುಗಳು ಗಟಿಟ ಯಾಗುತಿಾ ವೆ. ಎಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೀ,ಆರ್ಥಕಕ ಬಲವಿದೆಯೀ ಅಲಿೆಲಿಾ  

ಜಾತಿೀಯತೆ ತುೆಂಬ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ವು ಜಾತ್ಾ ತಿೀತ್ತೆಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಕಡುವ ಕಲೆ. ಆದ್ರೆ 

ಅಲಿ್ಲಯೂ ತ್ಮ್ಮ  ಜಾತಿಯವರಿಗೇ ಹೆಚಿು ನ್ ಆದ್ಾ ತೆ ಕಟಟ  ತ್ಳವಗಕದ್ವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ 

ಆದ್ಾ ತೆ ಸಿಗದೆ ಮೇಲು-ಕಿೀಳು ಎೆಂಬ ತ್ತರತ್ಮ್ಾ  ನಿೀತಿ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ.  ಹಿೀಗೆ ‘ಜಾತಿ’ಯ ಮ್ರದ್ ಬೇರುಗಳು 

ಮ್ತ್ಾ ಷ್ಟಟ  ಗಟಿಟ ಗಳಿು ತಿಾ ರುವುದು ದುರಂತ್.  

 ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ತ್ಮ್ಮ  ಪಾ ತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣ್ವಷ್ಟ ೀ ಮುಖಾ ವಲಿ . ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯೂ 

ಸಹ ಇರುತ್ಾ ದೆ. ಹಾಗಗಿ ಅವರು ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಿ  ಸಮ್ಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ   ಮಿೀರಿ  ಸಮಾಜಕೆ್ಕ , ಕನ್ನ ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಕೆ್ಕ  

ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮ್ಮ ದೇ ಆದ್ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನನ  ಕಡುತ್ತಾ  ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ.ಮುಸಿಿೆಂ ಸಮುದ್ಯಯದ್ ಅೆಂತ್ಹ 
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ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ  ಹೀದ್ರೆ ನಿದೇಕಶ್ಕ(ಆiಡeಛಿಣ್oಡ)ರ ಪಟಿಟ ಯಲಿ್ಲ :  ವಹಾಬ್ ಕಾರ್ಶಮ ೀರಿ, 

ಎ.ಎೆಂ.ಸಮಿೀವುಲಿಾ , ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ಕ್ಕ.ಮ್ಕ್ಮಮ ನ್, ಮ್ಹಮ್ದ್ ಫಕುಾ ದಿದ ೀನ್, ಅನ್ವ ರ್ ತ್ತವರೆಕ್ಕರೆ, ಅಸಾಾ ರ್  ಅಬೀದ್, 

ಮ್ಹಮ್ದ್ ಗೌಸ್, ಜೆ.ಅಹಮ್ದ್, ಎ.ಆರ್.ಬ್ದಬು (ಮೂಲ ಹೆಸರು: ಎ.ಅಹಮ್ಮ ದ್ ಗೈಸ್).  ಸಹ ನಿದೇಕಶ್ಕರಾಗಿ:  

ಆಫ್ತಾ ಬ್ ಖ್ಯನ್ಅಫ್ತಾ ಬ್, ಅಹಮ್ದ್ ಖ್ಯನ್, ಗುಲ್ನಾರ್ ಜಿ ಫೇರಿಸ್. ನಿಮಾಕಪಕ (Pಡoಜuಛಿಣ್ioಟಿ): 

ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಹಬೀಬುಲಿ , ಟಿ.ಮ್ದ್ಯರ್, ಎೆಂ.ಎೆಂ.ಸಮಿೀವುಲಿಾ , ಮ್ಹಮ್ದ್,ಮ್ಹಮೂದ್, ಮ್ಹಬೂಬ್ ದಿಲ್ಬರ್, 

ಸಯಾ ದ್ ದ್ಯವೂದ್, ಕ್ಕ.ಎೆಂ.ಖಲಂದ್ರ್, ಮೆಹರುನಿನ ಸಾ, ಎೆಂ.ಅಬುದ ಲ್ ಜಬ್ದು ರ್, ಆರ್.ಕ್ಕ.ಸದ್ಯವುಲಿಾ , 

ಗುಲಾಾ ರ್ ಖ್ಯನ್, ಸಯಾ ದ್ ಜಲ್ಲೀಲ್, ಹೆಚ್.ಎ.ರೆಹಮಾನ್, ಎೆಂ.ಬ.ಬ್ದಬು, ಕ್ಕ.ಮುಸಾ ಫ್ತ, ಎೆಂ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್, 

ಸೈಯದ್ ಅಹಮ್ದ್,ಯೂಸುಫ್ ಖ್ಯನ್, ಮೆಹರುನಿನ ಸಾ ರೆಹಮಾನ್, ಕ್ಕ.ಮುಸಾ ಫ್ತ. 

ಅಭಿನ್ಯ(್ೆಂಛಿಣ್oಡ,್ೆಂಛಿಣ್ಡess): ಅಮಿೀರ್ ಬ್ದಯಿ ಕನಾಕಟಕಿ, ಬ್ದಬಾ , ವಹಾಬ್ ಕಾರ್ಶಮ ೀರಿ, ಅಮಾಮ ಜಿ, 

ಷ್ರಿೀಫ್, ಪ್ರಷ್, ಅಬದ ಲ್ ಅಜಿೀಲ್, ಎಸ್.ಎೆಂ.ಅಹಮ್ದ್, ಅಬುದ ಲ್ ವಾಜಿದ್, ಕುಳಿ  ಅಹಮ್ದ್, ಅಜಿೀಜ್, 

ನಾಸಿರುದಿದ ೀನ್ ಷಾ, ಷ್ಹಬುದಿದ ೀನ್, ಸಬೀನಾ, ರೆಹನಾ ಸುಲಾಾ ನ್, ಅಸಾ ಫ್, ಮ್ಮಾಾ ಜ್, ರೆಹಮಾನ್ಮ್ಮ , 

ಹೆ.ಎೆಂ.ಕ್ಕ.ಮ್ಕ್ಮಮ ನ್, ನಾಸಿೆಂ, ನೆಹರಿೀನ್, ಷಾ ಕಲುು ಗಿಕ, ಸಯಾ ದ್, ಖುಷ್ಬು  (ಮೂಲ ಹೆಸರು ನಿಖತ್ ಖ್ಯನ್) 

ಮೆಹಮೂದ್(ಹಿೆಂದಿ ನ್ಟ), ಜಾಕಿ ಶ್ರಾ ಫ್(ಹಿೆಂದಿ ನ್ಟ), ಜೆ.ಅಹಮ್ದ್, ಗಜರ್ ಖ್ಯನ್, ಮ್ನೂೂ ರ್ ಅಲ್ಲಖ್ಯನ್, 

ಅಬ್ದು ಸ್, ಶ್ಬೀರ್ ಶೇಖ್, ನ್ಗಮ , ಆಸಿಫ್ ಫರೂಕಿ, ಶ್ಬನಾ ಆಜಿಮ , ರೇಷಾಮ . ಕಥೆ ರಚನೆಕಾರರು:  ಟಿ.ಮ್ದ್ಯರ್, 

ಎ.ಎೆಂ.ಸಮಿೀವುಲಿಾ , ಅಬುದ ಲ್ ಮುತ್ತಲ್ಲಬ್, ಸಲ್ಲೀೆಂ ಜಾವೇದ್, ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಕರಿೀೆಂಖ್ಯನ್, ಅಬುು ಲ್ ಗನಿ, ಜಾವೇದ್, 

ಮ್ಹಮ್ದ್ ಷ್ರಿೀಫ್, ಷ್ಮಿೀಮ್ ಬ್ದನ್ನ ಸಮಿೀವುಲಿಾ , ಷಾ ಕಲುು ಗಿಕ, ಶ್ಮಿೀಮ್ ಬ್ದನ್ನ, ಇನಾಯತುಲಿಾ  ಖ್ಯನ್, 

ಮುಬೀನ್ ಮುನಾವರ್, ಅನ್ವ ರ್ ತ್ತವರೇಕ್ಕರೆ, ಅಸಾಾ ರ್ ಅಬೀದ್, ಮ್ಹಮ್ದ್ ಗೌಸ್, ಜೆ.ಅಹಮ್ದ್, 

ಆರ್.ಕ್ಕ.ಸದ್ವುಲಿಾಖ್ಯನ್, ಅಬುದ ಲಿಾ  ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಷ್, ಹೆಚ್.ಡ.ಹಾಷಂ, ಹೆಚ್.ಎ.ರೆಹಮಾನ್, ಬ್ದಬುಖ್ಯನ್, 

ಬೊಳುವಾರು ಮ್ಹಮ್ದ್ ಕುೆಂಞ. ಚಿತ್ಾ ಕಥೆಕಾರರು: ಟಿ.ಮ್ದ್ಯರ್, ಎ.ಎೆಂ.ಸಮಿೀವುಲಿಾ , ಶ್ಮಾಜೈದಿ, ಜಾವೇದ್, 

ಜಾವೇದ್ ಸಿದಿಧ ಕಿ, ಮ್ಹಮ್ದ್ ಫಕುಾ ದಿದ ೀನ್, ಮುಖೀನ್ ಮುನಾವರ್, ಅನ್ವ ರ್ ತ್ತವರೆಕ್ಕರೆ, ಅಸಾಾ ರ್ ಅಬೀದ್, 

ಮ್ಹಮ್ದ್ ಗೌಸ್, ಅಬುದ ಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಷ್. ನೃತ್ಾ : ಸಲ್ಲೀೆಂ, ಮ್ಸಾಾ ನ್,ನ್ದಿೀೆಂ ಖ್ಯನ್. ಸಂಭಾಷ್ಣೆಕಾರರು: 

ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಕರಿೀೆಂಖ್ಯನ್, ಮ್ಹಮ್ದ್ ಹಾಷಿೆಂ. ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್(ಅಚಿmಚಿಡಚಿ ಒeಟಿ): ಯೂಸುಫ್ ಮೂಲ್ಲಾ  , 

ಯು.ಎೆಂ.ಎನ್.ಷ್ರಿೀಫ್, ಜೆಡ್.ಎ.ಖ್ಯನ್, ಎೆಂ.ಎ.ರೆಹಮಾನ್, ಬ.ಎ.ಬೇಗ್, ಬ್ದಬಾ , ಅಬುದ ಲ್ ರೆಹಮಾನ್, 

ಬ್ದಷಾಲಾಲ್. ಧ್ವ ನಿಗಾ ಹಣ್ : ಮೂಸಾ ಇಬ್ದಾ ಹಿೆಂ,ಬಷಿೀರ್. ಪಾ ಸಾಧ್ನ್(ಒಚಿಞe-uಠಿ): ಚೀಟೆ ಜಾನ್, ಹಬೀಬ್ 

ಖ್ಯನ್,ಶೇಖ್ ಅಹಮ ದ್ ಅಲ್ಲ ,ಅಬುದ ಲಿಾ , ಅಹಮ ದ್ ಅಲ್ಲ. ವಸಾಾ ಾಲಂಕಾರ(ಅosಣ್ume ಜesigಟಿeಡ): 

ಕ್ಕ.ಎ.ರೆಹಮಾನ್, ನ್ಬೀಖ್ಯನ್ ಮಾಸಟ ರ್(ಸಾಹೇಬ್), ದ್ಯವೂದ್, ಮೊಹದಿದ ೀನ್, ಷ್ಮಿೀಮ್ ಬ್ದನ್ನ,ನಿಷಾದ್ 

ಬ್ದನ್ನ, ವಜಮ್ ತ್ತಬಿ , ಅನ್ವ ರ್, ಸೈಯದ್, ನ್ಯಿೀೆಂ, ಅಜಿೀಜ್, ಅಬೀದ್ ಅಲ್ಲ, ಅಬುದ ಲಿಾ , ಅಬ್ದದ ಲ್ಲ, ಬ.ಬ್ದಬಾ , 

ಸೈಫುದಿದ ೀನ್, ಬಡಾಸಾಬ್, ಸಲ್ಲೀೆಂ, ವೈ.ಬ.ಜಾಬೀರ್, ಮೆಹರುನಿನ ಸಾ, ಎೆಂ.ಎಸ್.ಮೊಹಮ್ಮ ದ್ ಯಾಕ್ಮನ್, 

ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಬಷಿೀರ್, ಶ್ಬೀರ್, ಜುಬೇದ್ಯ. ಸಂಗಿೀತ್: ಬಸಿಮ ಲಿಾಖ್ಯನ್, ಮ್ಕ್ಮಮ ನ್ ತ್ತಜ್,ಷಾ ಕಲುು ಗಿಕ.  ಗಯಕರು: 

ಅಮಿೀರ್ ಬ್ದಯಿ ಕನಾಕಟಕಿ, ಮ್ಹಮ್ದ್ ರಫಿ, ಸಮ್ದ್ ಸಾಹೇಬ್, ನಾಜಿಯಾ ಹಸನ್, ಗುಲಾಾ ರ್ ಖ್ಯನ್,ನ್ಜಿೀರ್ 

ಖ್ಯನ್, ಷ್ರಿೀಫ್ ನಿಕಮುಕೆಂಜೆ. ಗಿೀತ್ರಚನೆ: ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಕರಿೀೆಂ ಖ್ಯನ್, ಸಮ್ದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಕ್ಕ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ 

ಅಹಮ್ದ್, ಮ್ಹಮ್ದ್ ಹಾಷಿೆಂ, ರ್ಶಶುನಾಳ ಷ್ರಿೀಫ್, ಗುಲಾಾ ರ್ ಖ್ಯನ್, ಅಮ್ರ್ ಅಹಮ ದ್, ಅಬ್ದು ಸ್ ಅಬು ಲಗೆರೆ. 

ಕಲಾನಿದೇಕಶ್ನ್À (್ೆಂಡಣ್ ಆiಡeಛಿಣ್oಡ): ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಕರಿೀೆಂ ಖ್ಯನ್, ನ್ಜಿೀರ್,ಸೈಯದ್ ಅಹಮ್ದ್, 

ಕನಾನ ಸಾಬ್, ಅಹಮ್ದ್, ಬ್ದಬುಖ್ಯನ್, ಸೈಯದ್, ಮುಕಾಾ ರ್, ಮುಕಾ ಯಾರ್ ಜಿೀ, ಮ್ಸಾಾ ನ್,ಇಸಾಮಯಿಲ್, 

ಸಯಾ ದ್ ಬ್ದಷಾ. ಸಾಹಸ:ಹಯಾತ್ ಮೊಹಮ್ದ್ ಬ್ದಷಾ, ಮುಸಾ ಫ್ತ, ಮ್ಕಾ ರ್ ಬ್ದಷಾ. ಸಂಕಲನ್(ಇಜiಣ್iಟಿg): 

ಮ್ಹಮ್ದ್ ನ್ಯಿೀೆಂ, ನ್ಸಿೀರ್, ಅಮಿೀರ್ ಜಾನ್, ಹಮುಾ  ಇಮಾಮ್, ಕ್ಕ.ಬ್ದಷಾ, ಜೆ.ಅಹಮ್ದ್, ನ್ದಿೀೆಂಖ್ಯನ್. 

ಮೇಲ್ಲನ್ ಈ ಪಟಿಟ ಯಲಿ್ಲ   ಕಿಾ .ಶ್ 1937 ರಿೆಂದ್ 2000 ರ ನ್ಡುವಿನ್ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನನ  ಮಾತ್ಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
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ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಟಟ  2045 ಕನ್ನ ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಾಕಣ್ವಾಗಿದುದ   ಅದ್ರಲಿ್ಲ  352 ಸಿನಿಮಾಗಳಲಿ್ಲ   ಈ 

ಮುಸಿಿೆಂ ಕಲಾವಿದ್ರು ತ್ಮ್ಮ  ಪಾ ತಿಭೆಯನ್ನನ  ಅನಾವರಣ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಕೆ್ಕ   ಉತ್ಾ ಮ್ 

ಕಡುಗೆಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಎಲಿಾ  ಕಲಾವಿದ್ರು ಕವಲ ಕನಾಕಟಕಕೆಷ್ಟ ೀ ಸಿೀಮಿತ್ವಾದ್ವರಲಿ . ತೆಲುಗು, 

ತ್ಮಿಳು, ಹಿೆಂದಿ, ಮ್ಲಯಾಳಂ, ಗುಜರಾತಿ, ಕಾರ್ಶಮ ೀರಿ, ಹಿೀಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಗಳಲಿ್ಲ   ತ್ಮ್ಮ ನ್ನನ   ಗುರುತಿಸಿಕಳಿವ 

ಮೂಲಕ ಇಡೀ  ಭಾರತ್ದ್ಲಿ್ಲ   ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಕಲೆಗಳ ಶ್ಕಿಾ  ಇರುವುದೇ ತ್ಮ್ಮ  ಸಾೆಂಪಾ ದ್ಯಯಿಕ ಕಟಟ ಪ್ರಡುಗಳ ಮಿೀರುವಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ . ಅದ್ರಲಿ್ಲ  

ಸಂಪಾ ದ್ಯಯವಾದಿ ಇಸಿಾೆಂ ಮ್ನಿನ ಸದ್ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಂಗಿೀತ್, ಸಿನಿಮಾದಂತ್ಹ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಸಿಿಮ್ರು 

ತೊಡಗಿಕೆಂಡು ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡುತಿಾ ರುವುದು ಸಾೆಂಸೆ øತಿಕವಾಗಿ ಸಿೀಮೊೀಲಿೆಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ 

ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಟ,ನ್ಟಿಯರಾಗಿ ಅಭಿನ್ಯಿಸಲು ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಅವಕಾಶ್ಗಳು ದೊರೆತಿರುವ  ಕಾರಣ್ಕೆ್ಕ  

ತ್ಮ್ಮ   ಪಾ ತಿಭೆ, ಪ್ರಾ ವಿೀಣ್ಾ ತೆಗಳನ್ನನ  ಕಲಾನಿದೇಕಶ್ನ್ ಅಥವಾ ವಸಾಾ ಾಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ ಅಥವಾ 

ಸಂಕಲನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಸಿೀಮಿತ್ಗಳಿಸಿಕೆಂಡದ್ಯದ ರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ,ಆರ್ಥಕಕ ಬಲ ಹೆಂದಿರುವವರು ತ್ಮ್ಮ  

ಲಾರ್ಕೆಾ ಗಿ ಇೆಂತ್ಹ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಳಿು ತಿಾ ರುವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿಯೂ ಈ ಅಲಿಸಂಖ್ಯಾ ತ್ವಗಕ 

ಇೆಂದಿಗೂ ಹಿೆಂದುಳಿದಿದೆ. ಮೇಲು-ಕಿೀಳೆಂಬುದ್ಕೆ್ಕ  ಆಸಪ ದ್ ಕಡದೆ   ಈ ತ್ತರತ್ಮ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಹೀಗಲಾಡಸಿ 

ಜಾತ್ಾ ತಿೀತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಾ ಧ್ಯನ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ  ಅದೇ  ಆಶ್ಯವನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕೆಂಡು ಮುೆಂದುವರೆಯುವಂತ್ತದ್ರೆ 

ಮುಸಲಾಮ ನ್ ಸಮುದ್ಯಯದಿೆಂದ್ ಈ ಕಲಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಕೆ್ಕ   ಇನೂನ  ಹೆರ್ಚು ಚ್ಚು   ಪಾ ತಿಭೆಗಳು  ಸೇರಿಕಳಿು ವ ಸಾಧ್ಾ ತೆಗಳಿವೆ. 
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